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Un spirit enciclopedist, istoric de formaţie, cu studii la Iaşi, 

Leiptzig, Berlin, Paris. În patrimoniul culturii româneşti Nicolae 

Iorga este cea mai complexă personalitate, aparţinînd în egală 

măsură şi culturii universale. Scrisul său, străbătut de fiorul 

geniului, a promovat întreaga gamă de idei şi curente ce au 

luminat societatea contemporană şi a cercetat trecutul tuturor 

popoarelor şi statelor, în afara limitei de timp. Este şi cel mai

mare poligraf al românilor: a scris 1 003 volume, 12 755 de 

articole, 4 963 de recenzii în cei 69 de ani de viaţă.

Barbu Teodorescu
THEODORESCU, Barbu. Nicolae Iorga. Bucureşti : Ed. Tineretului , 1968,
P.377



BIOGRAFIE
• 1871 - s-a născut la Botoşani

• 1884 –publică primele sale articole la numai 13 ani

• 1895 – călătoreşte în Veneţia, Milano, Genova, Viena, Haga. Colaborează

la „Adevărul ilustrat”, “Revue internationale des Archives”

• 1897 – membru corespondent al Academiei Române

• 1906 – redactor-şef al revistei "Neamul Românesc" la Bucureşti

• 1908 – înfiinţează tipografia la Vălenii de Munte. Scoate revista “Neamul

Românesc literar”

• 1915 - conduce revista literară “Revista istorică“

• 1923 – conferenţiază la Sorbona, Curtea de Casaţie din Paris,

Universitatea din Praga

• 1936 - conduce săptămînalul "Cuget clar", revistă de direcţie literară,

artistică şi culturală la Bucureşti

• 1932 – profesor titular la Academia Comercială

• 1940 - moare la Strejnic (asasinat de o bandă de presupuşi legionari)

Al. Stănciulescu-Bîrda
STĂNCIULESCU-BîRDA , Al. Nicolae Iorga : Concepţia istorică Bucureşti: Ed. Cuget Romînesc, 1995, P.9-32



OPERA  POLITICĂ ŞI ISTORICĂ

„Ţara noastră are, 

înainte de toate,

o datorie: aceea 

de a munci. 

Munca, adevărată 

şi spornică, nu se poate 

face decît prin 
solidaritate naţională”

N. Iorga







Opera sa istorică cuprinde diverse domenii: monografii

de orase, de domnii, de familii, istoria bisericii, a 

armatei, comerţului, literaturii, tipăriturilor, a călătoriilor

în străinătate etc. 

Cîteva din publicaţiile mai importante: Studii şi

documente cu privire la istoria românilor, Istoria

imperiului otoman, Istoria românilor

Vlada Afteni
http://epochtimesromania.com/news/nicolae-iorga



Istoria este un tribunal în care se judecă 

popoarele si naţiunile.

Nicolae Iorga





Istoria îşi bate joc de cei care nu o cunosc, 

repetîndu-se
Nicolae Iorga



Ca literat, Nicolae Iorga a scris poezii, 

drame istorice (Învierea lui Ştefan cel

Mare, Tudor Vladimirescu, Doamna

lui Eremia, Sfîntul Francisc din Asisi

si altele), volume memorialistice

(Oameni cari au fost, O viata de om, 

asa cum a fost). In 1903 a preluat

conducerea revistei Sămănătorul. Ca 

om politic, a fost co-fondator al 

Partidului Naţional Democrat, in anii

1931-1932 Prim-Ministru şi Ministru

al Educaţiei Naţionale. Membru al 

parlamentului in mai multe legislaturi, 

Iorga era un reputat orator, temut de 

adversarii săi politici.
http://istoria.md/articol/610/Nicolae_Iorga,_biografie

Formă nouă

Voiţi prefacerea în formă, 

Şi la atîta gîndul vi-i:

Daţi ciudăţenia informă

Şi fără gîndurile vii.

Iar, dacă poate să vă pară

Că 'n inovare-aţi izbutit, 

Cătarăţi noul în afară

Doar findcă 'nuntru v'a

lipsit.

Nicolae Iorga



VOLUME MEMORIALISTICE 







DESPRE RELIGIE

Ce a realizat N.Iorga în Istoria

bisericii românesti nu se mai

întreprinsese anterior şi

aproape e imposibil să se 

refacă astăzi, in primul rînd, 

din punct de vedere al 

vastităţii documentării. Spre a 

nu mai vorbi de larga

cuprindere şi conexiune a 

elementelor chemate să

lumineze fenomenul ,,vieţii 

religioase a românilor”, sau

de profunzimea analizelor

critice în detaliu şi de 

ansamblu. 
I.Oprisan

http://www.elefant.ro/carti/istorie/studii-

istorice



În critica sa, Iorga este pe rînd psiholog, sociolog, estet

şi istoric; sociolog pentru că cercetează legile sociale.

Psiholog fiindcă se opreşte la stările sufleteşti, scoţîndu-

le în evidenţă, influenţează pe scriitor şi contrariu;

estetul subliniază frumosul etern, singurul care impune

şi dă eternitate operei literare, iar istoric fiindcă în orice

problemă s-ar afla, în expunere introduce privirea

retrospectivă. Pe rînd, Nicolae Iorga urmăreşte

conceptul critic a unui Zola, Taine, Paul Bourget şi

Hennequin, care transformau modul de înţelegere şi

judecarea operei literare.

http://www.crispedia.ro/Debutul_lui_Nicolae_Iorga__critic_si_istoric_literar



CRITICA LITERARĂ A LUI N. IORGA



O scrisoare este, înainte de toate, o mãrturisire încredinţatã

cuiva într-un moment anume, respectîndu-se o etichetã proprie

acestui gen de comunicare interpersonalã, care nu e

întotdeauna şi confidenţialã. Indiferent de dimensiunile ei,

scrisoarea îl reprezintã pe acela care a conceput-o, astfel încît

actul comunicãrii declanşate şi întreţinute, nu este unul

arbitrar, supus numaidecît conjuncturii sau unei stãri de spirit

situaţionale. Cînd toate scrisorile expediate ori primite de

cineva – deci corespondenţa cuiva – sînt adunate într-o

colecţie, ele dobîndesc o valoare aparte, sporitã de statutul

social al persoanei respective, dar şi al interlocuitorilor, de

subiectele abordate, de perioada avutã în vedere şi de multe

alte coordonate. O scrisoare devine astfel un document de
epocã, imposibil de a fi înlocuit de altceva.

Gheorghe I. FLORESCU 
http://convorbiri-literare.dntis.ro/FLORESCUmai3.html



N. IORGA ŞI CORESPONDENŢA SA



DESPRE NICOLAE IORGA





CONFERINŢE LA CURSURILE 

VĂLENII- DE –MUNTE, ANII 30-40



PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE



PREZENŢE ÎN SURSE DE REFERINŢE





PREZENŢE ÎN CALENDARUL NAŢIONAL



Istoric şi critic literar, documentarist, dramaturg, poet, 

enciclopedist, memorialist, cadru universitar și membru al 

Academiei Române, Nicolae Iorga (1871-1940) a fost una

dintre cele mai luminate minţi ale neamului, lăsînd în urma

sa o operă impresionantă. El s-a remarcat și în domeniul

politic, deținînd funcții de ministru, parlamentar și prim-

ministru. Nicolae Iorga a avut un sfîrșit tragic, fiind ridicat

de la vila sa din Sinaia de legionari şi ulterior asasinat. 

După aflarea veștii despre asasinarea lui Iorga, 47 de 

universități şi academii din întreaga lume au arborat

drapelul în bernă.

Ion Irimescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Iorgaepochtimes-

romania.com/.../nicolae-iorga



Medalii elaborate de Secţia 

Botoşani a S.N.R. în anul 

1990 la semicentenarul 

trecerii sale în nefiinţă

MEDALII DEDICATE LUI 

NICOLAE IORGA

http://emancipareafemeii.blogspot.md/2009/08/nicolae-

iorga-in-numismatica.html



Medalie omagială Nicolae 

Iorga, semicentenar de la 

trecerea in nefiinţa. Pe revers 

este redată imaginea unui 

brad şi segmente din poezia-

,,BRAD BĂTRîN”

Brad batrîn
A fost tăiat un brad batrîn

Fiindcă făcea prea multa umbră

Şi-atuncea din pădurea sumbră

S-a auzit un glas pagîn.

O, voi ce-n soare cald trăiţi

Şi-aţi răpus strămoşul vostru

Şă nu vă strice vouă rostul

De ce sunteţi aşa grăbiţi ?

În anii muţi cît el a fost

De-alungul ceasurilor grele

Sub paza crengilor rebele

Mulţi au aflat un adăpost

Moşneagul, stînd pe culme drept,

A fost la drum o calauză

Şi-n vremea aspră şi ursuză

El cu furtunile-a dat piept

Folos aduse cît fu viu

Şi mort acuma, cînd se duce,

Ce alta poate-a va aduce

Decît doar înca un sicriu. 
Nicolae Iorga



Medalia Institutului de Cultură şi 

Cercetare Umanistică din VENEŢIA

Spre cinstirea, în amintirea 

celui deosebit dintre fiii săi, 

municipiul Botoşani 

creează din 2003, Premiul 

Naţional ,,Nicolae Iorga”. 

Fiecare laureat al acestui 

premiu a primit şi cîte o 

medalie editată de 

Asociaţia Culturală 

,,N.Iorga”

http://emancipareafemeii.blogspot.md/2

009/08/nicolae-iorga-in-

numismatica.html



Medalie elaborată în anul

2002, la împlinirea unui 

deceniu de activitate a 

Consiliului Judeţean 
Botoşani

http://emancipareafemeii.blogspot.md/2009/08/nicolae-iorga-in-numismatica.html



CASA MEMORIALĂ

„NICOLAE IORGA”
Casa memorială „Nicolae Iorga”

din Botoşani construită în stilul
arhitecturii moldoveneşti, datînd
din a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea , monument istoric. Clădirea
originală, cu pereţi din paianţă, a fost
demolată in 1965. Clădirea actuală a 
suferit mai multe modificări în timp: 
acoperişul din tablă a fost înlocuit cu 
şindrila, stîlpii din beton au fost înlocuiţi cu tălpi de lemn
(1967 – 1975). Casa imită locul de trai al familiei Iorga,
Nicu şi Zulnia, împreună cu cei doi copii: Nicolae şi
George, în calitate de chiriaşi, între anii 1876 – 1880. 

http://pensiuneacasalux.ro/dt_portfolio/casa-memoriala-nicolae-iorga-2



Dintre cele 10 locuințe schimbate de familia istoricului în 

perioada copilăriei și adolescenței sale, este singura

clădire ce s-a păstrat din secolul al XIX-lea, fiind atribuită

de botoșăneni lui Nicolae Iorga, încă din perioada

interbelică. Casa memorială „Nicolae Iorga“ este locul în 

care se păstrează un important număr de piese cu valoare

patrimonială, legate de personalitatea ilustrului istoric

Nicolae Iorga. Fotografii originale ale lui Nicolae Iorga în 

diferite momente ale vieții sale, diplome de Dr. Honoris

Causa şi un mare număr de cărți scrise de Nicolae Iorga, 

multe în ediții princeps, precum şi ziare şi reviste pe care 

le-a editat şi îndrumat conturează dimensiunea

extraordinară a uneia dintre cele mai mari personalități ale 

culturii românești și universale.

http://casememoriale.ro/casa-memoriala-nicolae-

iorga/



MONUMENTELE LUI NICOLAE IORGA

Creaţie a sculptorului

Ion Irimescu, bustul lui

Nicolae Iorga a fost

amplasat în anul 1976 

în faţa Institutului de 

Istorie de pe bulevardul

Aviatorilor care poartă

numele renumitului

istoric.http://www.primariasector1.ro/proiectul-oameni-de-piatra.html
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